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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
 

† Apala da Jauna, eta baztertuengana hurrera-
tzen da. Damutasunez autortu daigun bere au-
rrean gure pekatua: 
      —Jesus Jauna: zure mahaikide pekatariak 
eta ez-eukiak egiten dozuzana, erruki, Jauna. 
 

     —Jesus Jauna: mahaia zeure irakasleku egiten 
dozuna, Kristo, erruki. 
 
     —Jesus Jauna: apalen eta ez eukien zerbitzari 
nahi gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
     † Jainkoak gure eskema eta baloreetatik 
atara gura gaitu bere berbearen, ebanjelioko, 
baloreetan sartzeko. Eskatu deiogun adore han-
diz: 
  
—Gure Elizbarrutiaren alde: Gotzain barria es-
treinatzen dauan une honetan, Batzar Nagusitik 
sortutako biderapenak ez daizan bazterreratu, 
eskuratu baino… Eskatzen deutsugu, Jauna, -
Aita zaitugulako. 

 

 
 
—Karitaseko langileen eta borondate hutsez ez-
eukien alde lan egiten dabenen alde: euren bi-
zikereaz, jokabideaz eta berbeaz, ebanjelioko 
baloreen testigu izan daitezan… Eskatzen deu-
tsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
  
—Pakistanen uholdeek kaltetuek, eta gure ar-
tean dagozan era askotako kaltetuek (espetxe-
ratu, bazterreratu, aurrean erabili edeo gaiso-
eta) laguntza barik geratu ez daitezan, eta guk 
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Hantxe kokatu zan zure jentea,  
Zuk, ene Jainko, zeure ontasunean  
errukarrientzat eratutako lurrean. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Zer gara? Laster emongo deusku horren barri Siraken libu-
ruko berbok. Handigurakoak gara ala zentzundunak? Entzun! 
 
 
Siraken liburutik   (Si 3, 17-18.20.28-29) 
  
Seme, egin otzantasunez egiten dozun guztia, 
eta Jainkoaren begiko danak maite izango zaitu. 
Zenbat eta handiago izan, 
orduan eta gehiago apaldu zeure burua, 
eta Jaunaren gogoko izango zara; 
handia da-eta Jaunaren ahalmena, 
eta apalek dabe Ha goratzen. 
Harroaren ezbeharrak ez dau erremediorik, 
gaiztakeriaren landarea zuztertuta dau-eta bere barruan. 
Buruargiak jakituriazko esaerak hausnartzen ditu, 
adi egongo dan belarriaren gogo bizia izaten dau jakintsuak. 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
 
Alde handia dago Egiptotik urten eban herritik eta guk oso-
tzen dogun herrira. Baina ba ete daukagu geuretuta honen 
barria? Entzun! 
 
Hebrearrei egindako gutunetik    (Heb 12, 18-19. 22-24a) 
 Senideok: Zuek ez zaree hurreratu, israeldarrak lez, ikutu 
daiteken mendi batera, su kiskalgarria, hodei itxia, ilunpea 
eta ekaitza egozan mendira; ez dozue entzun turuta-hotsik, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Jainkoak, bere Semearen lagun eta 
jarraitzaileak, goiko mailara deitzen dauz, eu-
rengandik itxaroten dabena emon ahal izan 
daien. Hori dala-ta, gaurko liturgiak balore ba-
tzuk (geureak?) kritikatu egingo dauz eta beste 
batzuk (ebanjeliokoak) aurkeztuko deuskuz. 
Aurkezten deuskuzan baloreak zer garan onar-
tzen badogu geuretuko doguz, ez geure usteetan 
jarraitzen badogu: Zer eskatuko deutsot Jain-
koari? Berak eskatuko deuskuna zera da: apalta-
suna eta inork gura ez dauzenengana hurrera-
tzea... Ospatu daigun alaitasunez. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 

† Jerusalenera bidean, irakatsiz, 
apaltasunez azkeneko lekuak amestea 
eta behartsua aintzat hartzea agintzen deuskun 
Jauna ozenki goretsi daigun. 
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2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Zein gatx egiten jakun, Jauna, 
inori mesede bat egitea, ordainik eskatu barik, 
edo hurrengoan berak egingo deustala uste izan barik. 
Dana ordaindu gura dogu, aske geratzeko-edo. 
 
Zu ostera, Jesus, lotu egiten zaiakuz: 
zu zaran dana eta Jainkoagandiko dana ere 
hutsean, ordainik eskatu barik, emoten deuskuzu, 
eta esker oneko izaten irakasten deuskuzu. 
 
Zelango bihotz apala behar dan horretarako! 
Eta zelango harroak eta etekin-zaleak garan! 
Ikasiko ete dogu harrokeriak ez dakarskula onik 
eta apaltasunaz zure oneritzia irabazten dogula? 
 
Emoiguzu barru isiltasuna egin ahal izatea, 
han zeure hitza entzutea eta eskertzea, 
ingurukoen berbea ere entzun ahal izateko 
eta ezergaitik ere ez daigula inorenik isildu. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

 
 

Zintzoak, barriz, pozten dira,  
Jainkoaren aurrean alaitzen,  
alai eta pozez gainezka.  
Kanta Jainkoari, jo soinua haren izenari,  
Jauna dau izena, poztu zaiteze haren aurrean. R/. 
 
Umezurtzen aita, 
    alargunen defendatzailea da Jainkoa  
bere egoitza santutik. 
Jainkoak etxea emoten deutse baztertuei,   
presoak kanta artean ditu askatzen. R/. 
 
Euria ugari isuri zenduan, oi Jainko,  
zeure ondare makaldua indarbarritu. 
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euren ondoan egoten jakin daigun… Eskatzen 
deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
  
—Herri agintarien alde, eta baita arduraren bat 
garatu behar dabenen alde ere (guraso, irakasle, 
herri-zerbitzari, eta abar): bokazinodun lez bete 
daien euren eginkizuna Jainkoaren aintzarako 
eta zerbitzatuen pozerako… Eskatzen deutsugu, 
Jauna, -Aita zaitugulako. 
  
—Eukaristiarako alkartuz, Jainkoaren berbeaz 
janaritzen garanok ebanjelioko baloreak geure-
tzeko gauza izan gaitezan, eta Elizan baloreok 
garatzeko inguru etxekoia egin ahal izan dai-
gun… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugu-
lako. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
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ezta ahotsik ere. Ahotsa entzun eben israeldarrek ez egieela 
gehiago berba egin eskatu eben. Hain zan ikaragarria ikuski-
zuna, Moisesek berak ere esan eban: «Bildur-ikaraz nago». 
 Zuek Sion mendira hurreratu zaree, Jainko biziaren urira, 
zeruko Jerusalemera, Jainkoa goresteko baturik dagozan mi-
laka eta milaka aingerugana, euren izenak zeruetan idatzirik 
dabezan lehen-seme-alaben batzarrera, guztien epaile dan 
Jainkoagana, euren helburura heldu diran zintzoen espiritue-
tara, eta itun barriaren bitarteko dan Jesusegana. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Onartuko ete geuke geure etxean hartzen dogu-
nak deituen aurrean txarto itziko baginduz? Ze-
lango lotsabakoa! —esango geuke. Ba, kontuz 
Jesusegaz, holangoxeak egiten daki-eta. Egin 
deiogun harrerea Alleuia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 14, 1. 7-14) 
  
 Aldi haretan, zapatu batez, fariseu-burue-
tako baten etxera joan zan Jesus bazkaltzera, 
eta fariseuak zelatan egokozan. Ohartu zan Je-
sus gonbidatuek aurreneko jarlekuak hartzen 
ebezala eta ohar honeek egin eutsezan: 
 «Ezteguetara gonbidatzen zaituenean, ez ja-
rri mahaiburuan, baleiteke-eta zu baino gonbi-
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datu ospetsuagoren bat izatea; holan balitz, 
biok gonbidatu zaituenak etorri eta esango leus-
kizu: "Itzi tokia honi". Orduan, azkeneko lekuan 
jesarri beharko dozu lotsa gorritan. Bestetara, 
gonbidatzen zaituenean, jarri azkeneko tokian, 
gonbidatu zaituenak, datorrenean, esan deizun: 
"Adiskide, igon gorago!" Holan, oso toki onean 
geldituko zara mahaikide guztien aurrean. Izan 
ere bere burua goratzen dauana beheratu 
egingo dau-eta Jaunak, eta bere burua behera-
tzen dauana goratu». 
 Eta gonbidatu ebanari esan eutsan: «Bazkari 
edo afariren bat emotean, ez gonbidatu zeure 
adiskideak, ezta ahaide, senide edo auzoko abe-
ratsak ere; izan ere eurek ere gonbidatu egingo 
zindukiezalako, eta holan ordaina hartuko zen-
duke. Jatordu bat emotean, gonbidatu behartsu, 
elbarri, herren eta itsuak. Zorionekoa zu, or-
duan, ezin izango deutsue-eta ordaindu! Zin-
tzoak biztuko diranean jasoko dozu ordaina». 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 


